
1 

 

 

 

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ    

ΜΟΛΟ ΚΑΙΩΜΘΑ 

ΔΗΛΟ  ΕΤΡΩΣΑ       

Α Π Ο  Π Α   Λ Α 

Πηε Πθάια ζήκεξα ηελ 7ε ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2023  

εκέξα ηεο  εβδνκάδαο ΡΟΗΡΖ θαη ψξα 19:00 , ην  Γεκνηηθφ  
Ππκβνχιην  ηνπ  Γήκνπ  Δπξψηα, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

χζηεξα  απφ ηελ ππ’ αξ. 1.581 /3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ 
θ. Ξνινινχ Ξαλαγηψηε  ,  

με ηην μέθοδο ηηρ μεικηήρ ζςνεδπίαζηρ και η θςζική παποςζία ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν δημοηικού ζςμβοςλίος, 

ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Πθάιαο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4555/2018 φπσο  ηζρχεη, ηελ αξηζκ. 375 κε αξ. 

Ξξση. 39167/2-6-2022  Δγθχθιην (ΑΓΑ: Τ42Ξ46ΚΡΙ6-4ΗΓ)  ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄)   

θαη  ζχκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ  67 παξ. 5 

Λ,3852/2010  φπσο  αληηθαηαζηάζεθε  θαη  ηζρχεη  κε  ην  άξζξν  74  
ηνπ Λ. 4555/2018, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ  ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα  ηελ ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απφθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηελ πξφζθιεζε: 
 

ΘΕΛΑ 8ο: Έγκριζη ηροποποίηζης  κανονιζμού  λειηοσργίας 

Καϊκής Αγοράς κάλας καηόπιν  ηης αριθμ. 20/2022 

απόθαζης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 
 
 

Ξξηλ  απφ  ηελ έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο ε Ξξφεδξνο, δηαπίζησζε 
φηη, ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, επξέζεζαλ 

παξφληεο νη: 
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ξαξφληεο 

1. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

2. Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο – δηα δψζεο 

3. Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο – δηα δψζεο 

4. Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ – δηα δψζεο 

5. Γεληάθνπ Διέλε – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

6. Γξνχζηαο Ξαλαγηψηεο – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

7. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα– κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

8. Θπξηαθάθνο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

9. Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

10.Καιιηνπ – Μεξαθηά Βαζηιηθή– δηα δψζεο 

11.Καξνπδάο Γεψξγηνο – δηα δψζεο 

12.Κπαηζάθεο Γξεγφξηνο– δηα δψζεο 

13. Κπφιιαο Βαζίιεηνο– δηα δψζεο 

14.Κπνχηζαιεο Εαραξίαο – δηα δψζεο 
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15. Ληθνινπνχινπ Γαξπθαιηά – δηα δψζεο 

16.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο – δηα δψζεο 

17.Ξαπαγηαλνπνχινπ Ξαλαγηψηα – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

18.Πάθθαξε Ησάλλα – δηα δψζεο 

19.Φηθιήο Γεκήηξηνο – δηα δψζεο 

20.Σαζάπνγινπ Ληθφιανο– δηα δψζεο 

 
 

 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη απφληεο 

1. Θνηζψλε Καξίλα 

2. Θπιάθνο Γεψξγηνο 

3. Καληαηάθνο Γεκήηξηνο 

4. Κέλεγαο Πσηήξηνο  

5. Ληαιηάλεο  Αλαζηάζηνο 

6. Ξαπαληθνιάνπ Πσηήξηνο 

7. Πηαπξφπνπινο Ξάπινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852 

/2010 ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λα παξαζηνχλ, χζηεξα  απφ ηελ ππ’ 

αξ. 1.581/3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ θ. Ξνινινχ 

Ξαλαγηψηε, νη Ξξφεδξνη ησλ  ζπκβνπιίσλ  θαη  θνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Δπξψηα εθ  ησλ  νπνίσλ παξεπξέζεζαλ δηα  δψζεο  νη 

Ξξφεδξνη θνηλνηήησλ Πθάιαο θαη Θξνθεψλ.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε - δηα  δψζεο- ν Γήκαξρνο, θ. 

Βέξδνο Γήκνο, ν νπνίνο θιήζεθε λα παξαζηεί  , χζηεξα  απφ ηελ ππ’ 

αξ. 1.581/ 3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ θ. Ξνινινχ 

Ξαλαγηψηε. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεζε επίζεο –δηα  δψζεο - ε ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ θ. Πεξγηάδε Αθξνδίηε. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε ε θ. Θνκπφγεσξγα Καξία , δηα 

δψζεο,  ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

Ν Ξξφεδξνο θ. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο  , χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε 

απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο 

θαησηέξσ ηα εμήο:  

 

ΘΕΛΑ 8ο:  

Αριθμός Απόθαζης: 9/2023 
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Γηα  ην  αλσηέξσ  ζέκα ην ιφγν  πήξε ν αληηδήκαξρνο  θ. 

Κπνχηζαιεο Εαραξίαο    ν νπνίνο  είπε: 
 
θαηφπηλ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Απηνηειέο Ρκήκαηνο Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ σο παξαθάησ ιακβάλνληαο 
ππφςε: «Πρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο 

Αγνξάο ηεο Πθάιαο Γήκνπ Δπξψηα. Παο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ ςήθηζε 
ηνπ Λ. 4849/2021 Λ.4849/2021 (ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο Α'): 

«Αναμόπθυζη και εκζςγσπονιζμόρ ηος πςθμιζηικού πλαιζίος 
οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηος ςπαίθπιος εμποπίος, πςθμίζειρ για ηην 
άζκηζη τςσαγυγικών δπαζηηπιοηήηυν και ηην απλούζηεςζη πλαιζίος 

δπαζηηπιοηήηυν  ζηην εκπαίδεςζη, βεληιώζειρ ζηην επιμεληηηπιακή 
νομοθεζία, άλλερ διαηάξειρ ηος Υποςπγείος Ανάπηςξηρ και Επενδύζευν 

και λοιπέρ επείγοςζερ διαηάξειρ » είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζεί ν 
θαλνληζκφο ηεο Ιατθήο Αγνξάο ηεο Πθάιαο θαη λα ελαξκνληζηεί  
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Παο θαηαζέηνπκε ην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο –ελαξκφληζεο ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο θαη παξαθαινχκε γηα ηελ 

γλσκνδφηεζή ζαο. 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο Ιατθήο Αγνξάο 

ηεο Πθάιαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαη είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο  

ηνπ Λ.4849/2021 (ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο Α'). 

Άξζξν 2ν 

Λνκνζεηηθφ πιαίζην  

Ν παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021 (ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο Α'): 

«Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ 

δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή 

λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο » 

2. Ρν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΘ 171/58 ηεχρνο Α): «Ξεξί 

θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί 

ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», 

3. Ρν άξζξν 3 ηνπ Λ. 1080/80: «Ρέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, 

πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ», 

4. Ρελ γ. Γηάηαμε 1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΘ 

2161/23.06.2017 ηεχρνο Β') 

5. Ρν άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/2006: «Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο», 

6. Ρν άξζξν 73 ηνπ Λ. 3852/2010: «Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο – 

Αξκνδηφηεηεο».  
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7. Ρελ κε αξ. 96/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί εθδφζεσο 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο Πθάιαο 

Άξζξν 3ν 

Νξηζκνί 

1. «παίζξην εκπφξην»: Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε 

ππαίζξην ρψξν, δεκφζην ή ηδησηηθφ, ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν, θαη δηαθξίλεηαη 

ζε εκπφξην ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο, ζηάζηκν εκπφξην θαη 

πιαλφδην εκπφξην. 

2. «Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο»: Νη ιατθέο αγνξέο, νη 

βξαρπρξφληεο αγνξέο, νη ππαίζξηεο αγνξέο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο 

έηνηκνπ θαγεηνχ θαη πνηψλ επί ηνπ δξφκνπ (street food markets), νη 

πξφηππεο ιατθέο αγνξέο θαη νη αγνξέο ρεηξνηερλψλ/θαιιηηερλψλ. 

3.  «Ιατθή αγνξά»: Ζ ππαίζξηα, κεηαθηλνχκελε, νξγαλσκέλε αγνξά, 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγνί πσιεηέο πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο, θαζψο θαη 

επαγγεικαηίεο πσιεηέο γηα ηε δηάζεζε πξσηνγελψλ θαη βηνκεραληθψλ 

βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ εηδψλ. 

4. «Φνξέαο ιεηηνπξγίαο»: Ν δήκνο ή ε πεξηθέξεηα πνπ νξγαλψλεη 

ππαίζξηεο αγνξέο θαη είλαη αξκφδηνο/α  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ αλαθχπηεη φζνλ αθνξά 

ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ ζε 

απηέο. 

5. «Ξσιεηήο»: Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί 

άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην, απφ 

αξκφδηα αξρή. 

6.  «Ξαξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ν παξαγσγφο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α’ 151), δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε αγξνηηθά πξντφληα 

απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 

7. «Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ρν θπζηθφ πξφζσπν 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην  εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε ηα 

είδε πνπ νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξ.  2 ηνπ άξζξνπ 66, ηα νπνία 

δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία παξαγσγή, θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί 

άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 

8. «Κεηαπνίεζε»: Ζ νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηνγελνχο 

πξντφληνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηδίσο ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ην 

θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ηελ σξίκαλζε, ηελ απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, 

ηελ εθρχιηζε, 

ηελ εμψζεζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. 

9. «Κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Ρα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Ρα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα 

πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ή ηα 

νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 
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10. «Αγξνηηθά πξντφληα»: Ρα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο 

θηελνηξνθίαο, ηεο πηελνηξνθίαο, ηεο κειηζζνθνκίαο, ηεο ζαιάζζηαο 

αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ 

πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη 

ησλ θάζε είδνπο εθηξνθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 

11. «Νηθνηερλία»: Ζ κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ παξαγσγφ εγγεγξακκέλν ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Νηθνηερλίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014. 

12. «Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή»: Ζ 

άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα, παξαγσγνχο πσιεηέο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππαίζξην εκπφξην. 

13. «Ξαξάιιειε αγνξά»: Ξξνζσξηλή ππαίζξηα νξγαλσκέλε 

αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ, εθφζνλ ππάξρεη 

έθηαθηε αλάγθε, ηδίσο ζε πεξίπησζε παλδεκίαο ή ζενκελίαο. 

14. «Ν.Ξ.Π.Α.Α.»: Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά», ηνπ άξζξνπ 56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ρν Ν.Ξ.Π.Α.Α. κπνξεί λα 

αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ειέγρνπ γηα ην ππαίζξην εκπφξην 

Άξζξν 4ν 

Ξιαίζην Ιεηηνπξγίαο 

Ζ Ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο ιεηηνπξγεί θάζε Ρξίηε θαη ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 138/2009  ζε δξφκν κήθνπο 112 κέηξσλ θαη πιάηνπο 6 κ , έρεη 

θαηεχζπλζε απφ αλαηνιή πξνο δχζε θαη μεθηλά απφ ην κηθξνβηνινγηθφ 

εξγαζηήξην ηνπ θ. Ληθνιάνπ Γαιαλνχ ζηα αλαηνιηθά θαη ηειεηψλεη 

απέλαληη απφ ην γξαθείν ΘΔΞ  ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην 

αεξνθσηνγξαθίαο Google, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

απφθαζεο. 

Δίλαη δπλακηθφηεηαο 60 ζέζεσλ απφ ηηο νπνίεο νη 54 (1-53 θαη 54) είλαη 

ζέζεηο παξαγσγψλ, ελψ νη ππφινηπεο 6 (55-60) είλαη ζέζεηο γηα 

επαγγεικαηίεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο είλαη εζληθή ή 

ηνπηθή αξγία, δχλαηαη  λα κεηαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ηεο ηελ  πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε εκέξα.  

Πε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο ηνπ 

δηπιαλνχ πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν 

Ρν κέγεζνο ηνπ ηνκέα ησλ πσιεηψλ ησλ βηνκεραληθψλ εηδψλ δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θπξίσο κε 

αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα. 

Ζ ιατθή αγνξά, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, 

ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 
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α. Ρνκέαο Γηαηξνθηθψλ Ξξντφλησλ. 

β. Ρνκέαο Βηνκεραληθψλ Δηδψλ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη δηαθξηηά ζηα 

φξηα ηεο ιατθήο αγνξάο. 

Θαζνξίδνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο σο εμήο: 

α) Ώξα πξνζέιεπζεο πσιεηψλ (επαγγεικαηηψλ & παξαγσγψλ) 6:00-

7:00 

β) Υξάξην πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απφ 07:00 έσο 13:30. 

γ) Υξάξην Απνρψξεζεο ησλ πσιεηψλ 13:30-14:15. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νρεκάησλ ησλ πσιεηψλ ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Ιατθήο Αγνξάο θαη ε εθθφξησζε ησλ εξγαιείσλ θαη πξντφλησλ πξηλ 

ηηο 6:00 θαζψο θαη ε παξακνλή ζην  ρψξν ιεηηνπξγίαο ησλ Ιατθψλ 

αγνξψλ κεηά ηηο 14:15. 

Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε θαζψο θαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ζην 

ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ηελ εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νρεκάησλ ησλ εθζεηψλ, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ νρεκάησλ θαη φζσλ ε λνκνζεζία νξίδεη. 

Νη παξφδηνη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ, ζα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ 

ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ιατθήο αγνξάο απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ. 

Άξζξν 5ν 

Νξηνζέηεζε θαη δηαγξάκκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο ιατθήο αγνξάο 

Πην ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί ε Ιατθή αγνξά ππάξρεη δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζέζεσλ. Νη ζέζεηο ησλ πσιεηψλ είλαη 

νξηνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν  ,  ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη είζνδνη ησλ 

θαηνηθηψλ, λα κελ θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθά 

λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  

Ρν κήθνο  πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Ξψιεζεο, ην νπνίν είλαη ίζν 

θαηά θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα 

έμη (6) κέηξα. 

Νη ζέζεηο είλαη δηπιέο, εθηείλνληαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ 

ελψ κεηαμχ ηνπο ππάξρεη δηάδξνκνο πιάηνπο  0,5 κ . 

Ζ δηαγξάκκηζε θαη ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Άξζξν 6ν 

Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο  έρνπλ  

α ) νη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ζε ιατθή ζηνπο νπνίνπο έρεη 

δνζεί ή δίλεηαη ζέζε ζηελ ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε  ηζρχνπζα λνκνζεζία 

β) νη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ζε ιατθή αγνξά ζηνπο 

νπνίνπο έρεη δνζεί ή δίλεηαη ζέζε ζηελ ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε  ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Άξζξν 7ν  

Ρνπνζέηεζε πσιεηψλ – Θέζεηο πσιεηψλ 
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Ζ ρνξήγεζε ζέζεσλ ε θαηαλνκή ε ηνπνζέηεζε ησλ πσιεηψλ θαη ε 

ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ θαη αιιαγή ζέζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα  11, 12, 13, 14, 16 θαη 20 ηνπ Λ.4849/2021 φπσο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά θαη θαηά ην κέξνο πνπ απηά απνδίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ Γήκν σο θνξέα ιεηηνπξγίαο.  

  Ρα  εθζεηήξηα  ησλ πσιεηψλ πξέπεη λα θέξνπλ πξφρεηξν ζηέγαζηξν 

εληαίνπ ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ, αλάινγα κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή θαη ηελ πηλαθίδα. 

 Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ. 

 Νη παξαγσγνί πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

ζεκείν πηλαθίδα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Σ 0,40 κ., ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΞΑΟΑΓΥΓΝΠ» κε θεθαιαία γξάκκαηα ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο αδείαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην 

Ν.Ξ.Π.Α.Α. θαη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία  βξίζθεηαη ε αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. 

Ζ πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιν ή κέηαιιν θαη είλαη ζηαζεξά 

πξνζαξηεκέλε ζην ζεκείν πψιεζεο (πάγθν). Νη αλαγξαθέο ζηελ σο άλσ 

πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο. 

Νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

ζεκείν πηλαθίδα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Σ 0,40 κ., ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΑΠ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, ην 

νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο αδείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην Ν.Ξ.Π.Α.Α. 

Ζ πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιν ή κέηαιιν θαη είλαη ζηαζεξά 

πξνζαξηεκέλε ζην ζεκείν πψιεζεο (πάγθν). Νη αλαγξαθέο ζηελ σο άλσ 

πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο 

Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηελ ζέζε πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Άξζξν 8ν 

Ξσινχκελα είδε 

Ρα πξντφληα πνπ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί θαη νη 

επαγγεικαηίεο πσιεηέο         ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο,  είλαη ηα 

νξηδφκελα είδε ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 18982/2022 (ΦΔΘ 925/Β/1-3-

2022΄)  ΘΑ,  φπσο ηζρχεη  θαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ άδεηά 

ηνπο. 

Άξζξν 9ν 

Όξνη δηάζεζεο πξντφλησλ 

1. Ρα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο ηξφθηκα, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε 

πξντφληνο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηνλ 

Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ (1100/9.9.1987 απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, Β’ 788), ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο 

Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ.. – ππ’ αξηζκ. 

91354/24.8.2017 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 
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Β’2983) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο (ΓΣΘ) θαη γεηνλνκηθή 

Γηάηαμε 1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829 (Β’ 2161/23.6.2017) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

2. Δηδηθά γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά εθαξκφδεηαη επίζεο ν 

Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζκ. 543/2011 (L 157) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

3. Ρα είδε δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λσπψλ 

εηδψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα 

γεληθψο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, λα δηαθηλνχληαη θαη λα δηαηίζεληαη απφ 

εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα.  

4. Δπηπιένλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (Β’ 

1187/2006) γηα ηνπο νδεγνχο νξζήο πξαθηηθήο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2969/2011 (Α’281) φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

5. Ρα πξνο πψιεζε ζην ππαίζξην εκπφξην είδε δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

(Θαλφλεο ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε 

δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ, ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Ρξνθίκσλ θαη ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ 

ηνπ Θξάηνπο, θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθψλ 

Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (Θεθάιαηα Β θαη Γ ηνπ λ. 4308/2014, Α’ 251). Πε 

θακία πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ παξάλνκε απνκίκεζε 

πξντφλησλ ή λα δηαθηλνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δηαηάμεσλ ή 

δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Δζληθνχ 

Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265) θαη ηνπ λ. 2969/2001 (Α’ 

281). 

Άξζξν 10ν 

πνρξεψζεηο πσιεηψλ 

Νη πσιεηέο (παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο) πνπ πξνζέξρνληαη ζηε 

ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα  ππνρξενχληαη: 

1) Λα έρνπλ άδεηα παξαγσγηθή ή επαγγεικαηηθή ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2) Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνπο δηθαηνχρνπο ε ππεθκίζζσζε ησλ ζέζεσλ 

πνπ θαηέρνπλ. 

3) Απαγνξεχεηαη ξεηά ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεσλ απφ ηνπο πσιεηέο , 

ε απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο ιατθήο αγνξάο ειιείςεη ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο , ε απ΄ επζείαο δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απφ ην απηνθίλεην 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη κε δηάηαμε λφκνπ 

θαζψο θαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο. 

4) Πε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο 

ηνπ δηπιαλνχ 
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πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν. 

5) Ζ παξνπζία ησλ θαηφρσλ αδεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε θαη φπνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πεξί ππνβνήζεζεο, 

αληηθαηάζηαζεο, αλαπιήξσζεο θ.ι.π. αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6) Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαζαξφ ην ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

δήκνπ ζην έξγν ηεο. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ άκεζε θαη 

ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ. Ρα απνξξίκκαηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζαθνχιεο ή 

δνρεία ηα νπνία ζα ζπιιέγνπλ ζηε ζπλέρεηα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

7) Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνπο πσιεηέο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ εππαζψλ θαη επαιινίσησλ 

εηδψλ θαη ηδίσο ηνπ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ.  Ν θαζαξηζκφο ησλ αιηεπκάησλ 

επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 

(L139) θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 

Ρα απφλεξα θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αιηεπκάησλ, 

ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία, απνκαθξχλνληαη απφ ηε ιατθή αγνξά κε 

επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πσιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρεηξίδνληαη σο 

απφβιεηα αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο. Πε θακία πεξίπησζε δε 

δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

8) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

9) Λα κε ξππαίλνπλ ηνλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο 

απνξξηκκάησλ θαη 

ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια ( θχιια 

ιαραληθψλ, ιέπηα ςαξηψλ θ.ι.π.) θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

(ραξηφθνπηα, ηειάξα θ.ι.π.). 

10) Λα κελ παξαθσιχνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

11) Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ. 

12) Απαγνξεχεηαη λα θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο 

ρψξνπο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί. 

13) Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο 

απηνθηλήησλ 

πσιεηψλ ηεο ιατθήο κεηά απφ ηελ ψξα έλαξμεο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

14) Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο απφ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο 

αγνξάο απηνθηλήησλ πσιεηψλ ηεο ιατθήο αγνξάο πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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15) Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα έρνπλ εππξεπή θαη θφζκηα 

ζπκπεξηθνξά θαη λα   δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηνλ 

έιεγρν. 

16) Νη επνρηαθνί παξαγσγνί ζα ηαθηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο κε ηε 

θξνληίδα ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ. 

17) Κεηά ηελ ψξα ιήμεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο  

απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα 

πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, δηαθνξεηηθά νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε 

πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δεηείηαη ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο. Ζ 

παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην 

πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

«θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 

18) Λα ππνδεηθλχνπλ ζε πξψηε δήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ 

ηελ άδεηά ηνπο θαη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη άκεζα ζηηο λφκηκεο 

ππνδείμεηο απηψλ. 

19) Λα έρνπλ δπγηζηηθά φξγαλα ζεσξεκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

εκθαλέο ζεκείν ψζηε ν αγνξαζηήο λα ειέγρεη ηε δχγηζε ησλ εηδψλ πνπ 

έρεη επηιέμεη. 

20) Λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ζε θάζε πξντφλ κε ηηο ελδείμεηο 

ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο πξνέιεπζεο απηνχ. 

21) Νη πσιεηέο λα ηεξνχλ φιεο ηηο θνξνινγηθέο, αγνξαλνκηθέο, 

αζηπλνκηθέο, 

πγεηνλνκηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο δηαηάμεηο. 

22) Ρα πξνο πψιεζε είδε πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε 

πάγθνπο ή ζε ηειάξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 

θαζαξηφηεηαο απηψλ. 

23) Νη πσιεηέο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηελ αζθαιή  δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

24)Νη πσιεηέο θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ζηε ιατθή αγνξά ζα πξέπεη λα 

ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη 

Δζληθή λνκνζεζία 

Άξζξν 11ν 

Θαηαβαιιφκελα ηέιε 

Νη πξνζεξρφκελνη ζηε ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο, θάηνρνη παξαγσγηθψλ  

θαη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην ηέινο 

ζέζεο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηέο θαη ηελ θάιπςε ησλ πάζεο 

θχζεσο αλαγθψλ ηεο.  

Ρν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε θαη ν ηξφπνο 

είζπξαμεο ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. Νη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ 

ηέινπο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ απαιιάζζνληαη απφ 

ην ηέινο ππέξ δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 171) 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρψξσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε 

ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 ή φπνηα άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα 

παξερφκελεο απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ππεξεζίεο, ζρεηηθέο κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

Ζ θαηνρή ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο αλ δελ 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ άδεηά ηνπ, ην 

πξνβιεπφκελν ηέινο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) 

ζπλερφκελσλ κελψλ. Ζ αξκφδηα αξρή εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε  θαη 

αλαξηά απηήλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζην Ν.Ξ.Π.Α.Α. 

Ζ αλαζηνιή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ αίξεηαη, εθφζνλ ν ππφρξενο γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο πξνβεί ζηελ εμφθιεζή ηνπ εληφο 

πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ, ή πέληε (5) κελψλ αλ ε αμία ηνπ 

νθεηιφκελνπ ηέινπο είλαη κεγαιχηεξε απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, απφ 

ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηεο ζέζεο. Αλ ε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

παξέιζεη άπξαθηε, επέξρεηαη νξηζηηθή απψιεηα ηεο ζέζεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηηο απνιεζζείζεο 

ζέζεηο, γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο. 

Ν θάηνρνο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο. 

Δηδηθά ν παξαγσγφο πσιεηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ιφγσ θπζηθήο ή άιιεο 

θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο ηνπ, θαζψο θαη ιφγσ εμάληιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ πψιεζε απηψλ. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφλ, ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηνλ θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο ιατθήο αγνξάο θαη δελ έρεη ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηα 

πξντφληα απηά 

Άξζξν 12ν 

Γηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο   

Ν Γήκνο Δπξψηα, κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Ιατθήο 

Αγνξάο ηεο Πθάιαο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα : 

α) ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πσιεηψλ 

θαη θαηαλαισηψλ,  

β) ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο ππφ 

ζηνηρεία1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο 

(Β' 2161), 

γ) ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πσιεηψλ ζηε ιατθή 

αγνξά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 

δ) ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο ηεο  ιατθήο αγνξάο, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο θαη 
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αλαγξάθνληαη νη πσιεηέο πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

θελέο ζέζεηο. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη πεξίπηεξν (θηφζθη) ζην νπνίν αλαξηάηαη ην 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ζην νπνίν θαίλνληαη 

επθξηλψο νη ηνκείο θαη' είδνο πξντφλησλ. Ρνπνζεηνχληαη, επίζεο, δειηία 

παξαπφλσλ θαη θπηίν ζπιινγήο ηνπο. 

Ζ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο 

ιατθήο αγνξάο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Γήκν Δπξψηα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 30 §3 ηνπ λ. 4849/2021 

Κε απφθαζε Γεκάξρνπ νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, σο επφπηεο 

ηεο  Ιατθήο Αγνξάο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο . 

Δηδηθφηεξα ηα  θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, είλαη ηα θαησηέξσ:  

α) Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

αδεηψλ ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηζρχνο ηνπο θαζψο θαη ε απαγφξεπζε 

εηζφδνπ θαη δξαζηεξηνπνίεζεο πσιεηψλ πνπ ζηεξνχληαη ζέζεο θαη άδεηαο 

ζε ηζρχ.  

β) Ζ θαηαγξαθή ησλ πσιεηψλ πνπ απνπζηάδνπλ. 

γ) Ζ επίδνζε εγγξάθσλ ζηνπο πσιεηέο. 

δ) Ν έιεγρνο ηεο νξζήο ρσξνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ πάγθσλ 

ησλ πσιεηψλ αλά ζέζε θαη ησλ απαξαίηεησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ 

ζε απηνχο αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνπνίεζεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ε) Ζ θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο γηα ηα θελά.  

ζη) Ν έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Αγνξάο. 

δ) Ζ αλαθνξά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηπρφλ 

πξνθππηφλησλ δεηεκάησλ ρσξνηαμίαο, δηαθίλεζεο θνηλνχ, νρεκάησλ ή 

πξντφλησλ, παξαπφλσλ θαη ηερληθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαη 

παξαβάζεσλ. 

ε) Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ησλ πσιεηψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4849/2021. 

Άξζξν 13ν 

πεξεζίεο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν 

Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 

4849/2021 

θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ  είλαη απηέο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 58  ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη. 

Άξζξν 14ν 

Ξαξαβάζεηο – Θπξψζεηο 

Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

επηβάιινληαη θπξψζεηο κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη:  

α) ε απιή ζχζηαζε ζε ζπκκφξθσζε,  

β) ε επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο θαη 1.000 επξψ θαη  
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γ) ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κέρξη έλα (1) κήλα  

Νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ. 4849/2021 δελ είλαη 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

Άξζξν 15ν 

Ινηπνί Όξνη 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο ηεο Πθάιαο, 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε λέεο  απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. 

 Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζα ηζρχεη ε 

εθάζηνηε ζρεηηθή 

Λνκνζεζία. 

Άξζξν 16ν 

Ηζρχο 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπ. 

 
Ξξνηείλεηαη ε έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ζρεδίνπ 

ηξνπνπνίεζεο – ελαξκφληζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ 
αγνξάο σο αλσηέξσ, θαηφπηλ  ηεο  αξηζκ. 20/2022 (ΑΓΑ: 9Γ38ΥΟΙ-
ΔΣΠ) απφθαζεο  ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Ρν  Ππκβνχιην  ζχκθσλα κε  ηελ   αλσηέξσ  εηζήγεζε 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΛΟΦΩΜΑ 
Δγθξίλεη  ηελ  ηξνπνπνίεζε – ελαξκφληζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 
ηεο ελ ιφγσ αγνξάο σο αθνινχζσο:  

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο, 
ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο Ιατθήο Αγνξάο 
ηεο Πθάιαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαη είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ Λ.4849/2021 (ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο Α'). 
Άξζξν 2ν 

Λνκνζεηηθφ πιαίζην  
Ν παξψλ δηαγσληζκφο εθδίδεηαη  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ : 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021 (ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο 

Α'): «Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ 
δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή 
λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο » 
2. Ρν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΘ 171/58 ηεχρνο Α): «Ξεξί 

θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», 

3. Ρν άξζξν 3 ηνπ Λ. 1080/80: «Ρέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, 

πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ», 
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4. Ρελ γ. Γηάηαμε 1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΘ 
2161/23.06.2017 ηεχρνο Β') 

5. Ρν άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/2006: «Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο», 
6. Ρν άξζξν 73 ηνπ Λ. 3852/2010: «Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο – 

Αξκνδηφηεηεο».  
7. Ρελ κε αξ. 96/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί 

εθδφζεσο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο Πθάιαο 

Άξζξν 3ν 
Νξηζκνί 

1. «παίζξην εκπφξην»: Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
αζθείηαη ζε ππαίζξην ρψξν, δεκφζην ή ηδησηηθφ, ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν, 
θαη δηαθξίλεηαη ζε εκπφξην ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο, ζηάζηκν 

εκπφξην θαη πιαλφδην εκπφξην. 
2. «Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο»: Νη ιατθέο αγνξέο, νη 

βξαρπρξφληεο αγνξέο, νη ππαίζξηεο αγνξέο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο 
έηνηκνπ θαγεηνχ θαη πνηψλ επί ηνπ δξφκνπ (street food markets), νη 
πξφηππεο ιατθέο αγνξέο θαη νη αγνξέο ρεηξνηερλψλ/θαιιηηερλψλ. 

3.  «Ιατθή αγνξά»: Ζ ππαίζξηα, κεηαθηλνχκελε, νξγαλσκέλε 
αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγνί πσιεηέο 

πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο, 
θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο γηα ηε δηάζεζε πξσηνγελψλ θαη 

βηνκεραληθψλ βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ εηδψλ. 
4. «Φνξέαο ιεηηνπξγίαο»: Ν δήκνο ή ε πεξηθέξεηα πνπ 

νξγαλψλεη ππαίζξηεο αγνξέο θαη είλαη αξκφδηνο/α  γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ 
αλαθχπηεη φζνλ αθνξά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ ζε απηέο. 
5. «Ξσιεηήο»: Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην 

εκπφξην, απφ αξκφδηα αξρή. 
6.  «Ξαξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ν 

παξαγσγφο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη 
Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α’ 151), 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε 

αγξνηηθά πξντφληα απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο θαη ζηνλ νπνίν έρεη 
ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 

7. «Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ρν 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην  εκπφξην 
δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε ηα είδε πνπ νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

παξ.  2 ηνπ άξζξνπ 66, ηα νπνία 
δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία παξαγσγή, θαη ζηνλ νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 
8. «Κεηαπνίεζε»: Ζ νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξσηνγελνχο πξντφληνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηδίσο ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ηελ σξίκαλζε, ηελ 
απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, ηελ εθρχιηζε, 

ηελ εμψζεζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. 
9. «Κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Ρα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Ρα πξντφληα απηά είλαη 

δπλαηφ λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπο ή ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 
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10. «Αγξνηηθά πξντφληα»: Ρα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο 
θηελνηξνθίαο, ηεο πηελνηξνθίαο, ηεο κειηζζνθνκίαο, ηεο ζαιάζζηαο 

αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ 
πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο 

θαη ησλ θάζε είδνπο εθηξνθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 

11. «Νηθνηερλία»: Ζ κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ παξαγσγφ εγγεγξακκέλν ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Κεηξψν Νηθνηερλίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014. 

12. «Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή»: Ζ 
άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα, παξαγσγνχο πσιεηέο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο 

αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππαίζξην εκπφξην. 
13. «Ξαξάιιειε αγνξά»: Ξξνζσξηλή ππαίζξηα νξγαλσκέλε 

αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ, εθφζνλ 
ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε, ηδίσο ζε πεξίπησζε παλδεκίαο ή ζενκελίαο. 

14. «Ν.Ξ.Π.Α.Α.»: Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά», ηνπ άξζξνπ 56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ρν Ν.Ξ.Π.Α.Α. κπνξεί λα 
αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ην ππαίζξην εκπφξην 
Άξζξν 4ν 
Ξιαίζην Ιεηηνπξγίαο 

Ζ Ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο ιεηηνπξγεί θάζε Ρξίηε θαη ζχκθσλα κε 
ηελ απφθαζε 138/2009  ζε δξφκν κήθνπο 112 κέηξσλ θαη πιάηνπο 6 κ 

, έρεη θαηεχζπλζε απφ αλαηνιή πξνο δχζε θαη μεθηλά απφ ην 
κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ θ. Ληθνιάνπ Γαιαλνχ ζηα αλαηνιηθά 
θαη ηειεηψλεη απέλαληη απφ ην γξαθείν ΘΔΞ  ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζρέδην αεξνθσηνγξαθίαο Google, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο. 

Δίλαη δπλακηθφηεηαο 60 ζέζεσλ απφ ηηο νπνίεο νη 54 (1-53 θαη 54) 
είλαη ζέζεηο παξαγσγψλ, ελψ νη ππφινηπεο 6 (55-60) είλαη ζέζεηο γηα 
επαγγεικαηίεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο είλαη εζληθή 
ή ηνπηθή αξγία, δχλαηαη  λα κεηαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ηεο ηελ  

πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα.  
Πε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο 

ηνπ δηπιαλνχ πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν 

Ρν κέγεζνο ηνπ ηνκέα ησλ πσιεηψλ ησλ βηνκεραληθψλ εηδψλ δελ 
επηηξέπεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θπξίσο κε 
αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα. 

Ζ ιατθή αγνξά, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, 

ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 
α. Ρνκέαο Γηαηξνθηθψλ Ξξντφλησλ. 

β. Ρνκέαο Βηνκεραληθψλ Δηδψλ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη δηαθξηηά 
ζηα φξηα ηεο ιατθήο αγνξάο. 

Θαζνξίδνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο σο εμήο: 

α) Ώξα πξνζέιεπζεο πσιεηψλ (επαγγεικαηηψλ & παξαγσγψλ) 
6:00-7:00 

β) Υξάξην πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απφ 07:00 έσο 13:30. 
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γ) Υξάξην Απνρψξεζεο ησλ πσιεηψλ 13:30-14:15. 
Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νρεκάησλ ησλ πσιεηψλ ζην ρψξν 

ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο θαη ε εθθφξησζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
πξντφλησλ πξηλ ηηο 6:00 θαζψο θαη ε παξακνλή ζην  ρψξν ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ιατθψλ αγνξψλ κεηά ηηο 14:15. 
Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε θαζψο θαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ 

ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ηελ εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νρεκάησλ ησλ εθζεηψλ, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ νρεκάησλ θαη φζσλ ε 

λνκνζεζία νξίδεη. 
Νη παξφδηνη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ, ζα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ 

ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ. 
Άξζξν 5ν 

Νξηνζέηεζε θαη δηαγξάκκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο ιατθήο αγνξάο 
Πην ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί ε Ιατθή αγνξά ππάξρεη δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζέζεσλ. Νη ζέζεηο ησλ πσιεηψλ είλαη 

νξηνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν  ,  ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη είζνδνη 
ησλ θαηνηθηψλ, λα κελ θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

γεληθά λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  
Ρν κήθνο  πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Ξψιεζεο, ην νπνίν είλαη 

ίζν θαηά θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ δελ ππεξβαίλεη ζε θακία 
πεξίπησζε ηα έμη (6) κέηξα. 

Νη ζέζεηο είλαη δηπιέο, εθηείλνληαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

δξφκνπ ελψ κεηαμχ ηνπο ππάξρεη δηάδξνκνο πιάηνπο  0,5 κ . 
Ζ δηαγξάκκηζε θαη ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα 

ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  
Άξζξν 6ν 
Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο  έρνπλ  
α ) νη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ζε ιατθή ζηνπο νπνίνπο 

έρεη δνζεί ή δίλεηαη ζέζε ζηελ ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε  ηζρχνπζα λνκνζεζία 

β) νη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ζε ιατθή αγνξά ζηνπο 

νπνίνπο έρεη δνζεί ή δίλεηαη ζέζε ζηελ ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε  ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Άξζξν 7ν  
Ρνπνζέηεζε πσιεηψλ – Θέζεηο πσιεηψλ 
Ζ ρνξήγεζε ζέζεσλ ε θαηαλνκή ε ηνπνζέηεζε ησλ πσιεηψλ θαη 

ε ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ θαη αιιαγή ζέζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα  11, 12, 13, 14, 16 θαη 20 ηνπ Λ.4849/2021 φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά θαη θαηά ην κέξνο πνπ απηά απνδίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα 
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ Γήκν σο θνξέα ιεηηνπξγίαο.  

  Ρα  εθζεηήξηα  ησλ πσιεηψλ πξέπεη λα θέξνπλ πξφρεηξν 

ζηέγαζηξν εληαίνπ ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ, 
αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή θαη ηελ πηλαθίδα. 

 Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ. 
 Νη παξαγσγνί πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

ζεκείν πηλαθίδα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Σ 0,40 κ., ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΞΑΟΑΓΥΓΝΠ» κε θεθαιαία γξάκκαηα ην 
νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο αδείαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην 

ΑΔΑ: ΨΟΙΤΩΡΛ-ΚΡΟ



17 

 

Ν.Ξ.Π.Α.Α. θαη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία  βξίζθεηαη ε 
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. 

Ζ πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιν ή κέηαιιν θαη είλαη ζηαζεξά 
πξνζαξηεκέλε ζην ζεκείν πψιεζεο (πάγθν). Νη αλαγξαθέο ζηελ σο 

άλσ πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο. 
Νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ 

θαηαλαισηή ζεκείν πηλαθίδα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Σ 0,40 κ., ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΑΠ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 
ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο αδείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην 

Ν.Ξ.Π.Α.Α. 
Ζ πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιν ή κέηαιιν θαη είλαη ζηαζεξά 

πξνζαξηεκέλε ζην ζεκείν πψιεζεο (πάγθν). Νη αλαγξαθέο ζηελ σο 

άλσ πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο 
Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηελ ζέζε πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
Άξζξν 8ν 
Ξσινχκελα είδε 

Ρα πξντφληα πνπ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί θαη νη 
επαγγεικαηίεο πσιεηέο ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο,  είλαη ηα 

νξηδφκελα είδε ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 18982/2022 (ΦΔΘ 925/Β/1-3-
2022΄)  ΘΑ,  φπσο ηζρχεη  θαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 

άδεηά ηνπο. 
Άξζξν 9ν 
Όξνη δηάζεζεο πξντφλησλ 

1. Ρα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο ηξφθηκα, 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα, κε ηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο ζρεηηθέο θαηά 
πεξίπησζε πξντφληνο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο, ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ (1100/9.9.1987 
απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, Β’ 788), ηνπο Θαλφλεο 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ 
(ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ.. – ππ’ αξηζκ. 91354/24.8.2017 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Β’2983) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά 

πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο 
(ΓΣΘ) θαη γεηνλνκηθή Γηάηαμε 1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829 (Β’ 

2161/23.6.2017) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο θάζε 
θνξά ηζρχνπλ. 

2. Δηδηθά γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά εθαξκφδεηαη επίζεο ν 

Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζκ. 543/2011 (L 157) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
3. Ρα είδε δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

λσπψλ εηδψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηα 
θαηεςπγκέλα πξντφληα γεληθψο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, λα 
δηαθηλνχληαη θαη λα δηαηίζεληαη απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα 

απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα.  
4. Δπηπιένλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (Β’ 

1187/2006) γηα ηνπο νδεγνχο νξζήο πξαθηηθήο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
2969/2011 (Α’281) φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
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5. Ρα πξνο πψιεζε ζην ππαίζξην εκπφξην είδε δηαηίζεληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ (Θαλφλεο ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ 
θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Ρξνθίκσλ θαη 
ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο, θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (Θεθάιαηα Β θαη Γ ηνπ λ. 

4308/2014, Α’ 251). Πε θακία πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ 
παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ή λα δηαθηλνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 
δηαηάμεσλ ή δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηνπ 
Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265) θαη ηνπ λ. 

2969/2001 (Α’ 281). 
Άξζξν 10ν 

πνρξεψζεηο πσιεηψλ 
Νη πσιεηέο (παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο) πνπ πξνζέξρνληαη ζηε 

ιατθή Αγνξά ηεο Πθάιαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα  ππνρξενχληαη: 

1) Λα έρνπλ άδεηα παξαγσγηθή ή επαγγεικαηηθή ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2) Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνπο δηθαηνχρνπο ε ππεθκίζζσζε ησλ 
ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ. 

3) Απαγνξεχεηαη ξεηά ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεσλ απφ ηνπο 
πσιεηέο , ε απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ 
πάγθσλ, ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο ιατθήο αγνξάο ειιείςεη 

ηεο ζρεηηθήο άδεηαο , ε απ΄ επζείαο δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απφ ην 
απηνθίλεην εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη κε 

δηάηαμε λφκνπ θαζψο θαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο. 
4) Πε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε 

πψιεζεο ηνπ δηπιαλνχ 

πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν. 
5) Ζ παξνπζία ησλ θαηφρσλ αδεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε θαη φπνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πεξί ππνβνήζεζεο, 
αληηθαηάζηαζεο, αλαπιήξσζεο θ.ι.π. αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6) Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαζαξφ ην ρψξν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

δήκνπ ζην έξγν ηεο. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ άκεζε 
θαη ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ. Ρα απνξξίκκαηα πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζαθνχιεο ή 

δνρεία ηα νπνία ζα ζπιιέγνπλ ζηε ζπλέρεηα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. 
Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

7) Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνπο πσιεηέο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ εππαζψλ θαη 
επαιινίσησλ εηδψλ θαη ηδίσο ηνπ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ.  Ν θαζαξηζκφο ησλ 
αιηεπκάησλ επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ γηα ηελ πγηεηλή 
ησλ ηξνθίκσλ (L139) θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο. Ρα απφλεξα θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ 
ησλ αιηεπκάησλ, ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία, απνκαθξχλνληαη απφ ηε 

ιατθή αγνξά κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πσιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα 
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δηαρεηξίδνληαη σο απφβιεηα αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο. Πε θακία 
πεξίπησζε δε δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

8) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

9) Λα κε ξππαίλνπλ ηνλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο 
απνξξηκκάησλ θαη 

ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια ( θχιια 

ιαραληθψλ, ιέπηα ςαξηψλ θ.ι.π.) θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο 
(ραξηφθνπηα, ηειάξα θ.ι.π.). 

10) Λα κελ παξαθσιχνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ ππεξεζία 
θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

11) Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ. 

12) Απαγνξεχεηαη λα θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο 
ρψξνπο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί. 

13) Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο 
αγνξάο απηνθηλήησλ 

πσιεηψλ ηεο ιατθήο κεηά απφ ηελ ψξα έλαξμεο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 
14) Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο απφ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο 

αγνξάο απηνθηλήησλ πσιεηψλ ηεο ιατθήο αγνξάο πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

15) Νη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα έρνπλ εππξεπή θαη θφζκηα 
ζπκπεξηθνξά θαη λα   δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηνλ 
έιεγρν. 

16) Νη επνρηαθνί παξαγσγνί ζα ηαθηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο κε 
ηε θξνληίδα ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ. 

17) Κεηά ηελ ψξα ιήμεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο  απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο 
θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν 

λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, δηαθνξεηηθά νη 
παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

δεηείηαη ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο. Ζ παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ 
αγνξψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ 
ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ «θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 
18) Λα ππνδεηθλχνπλ ζε πξψηε δήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα 

ειέγρνπ ηελ άδεηά ηνπο θαη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη άκεζα ζηηο 
λφκηκεο ππνδείμεηο απηψλ. 

19) Λα έρνπλ δπγηζηηθά φξγαλα ζεσξεκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

εκθαλέο ζεκείν ψζηε ν αγνξαζηήο λα ειέγρεη ηε δχγηζε ησλ εηδψλ πνπ 
έρεη επηιέμεη. 

20) Λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ζε θάζε πξντφλ κε ηηο 
ελδείμεηο ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο πξνέιεπζεο απηνχ. 

21) Νη πσιεηέο λα ηεξνχλ φιεο ηηο θνξνινγηθέο, αγνξαλνκηθέο, 

αζηπλνκηθέο, 
πγεηνλνκηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο δηαηάμεηο. 

22) Ρα πξνο πψιεζε είδε πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε 
πάγθνπο ή ζε ηειάξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 
θαζαξηφηεηαο απηψλ. 

23) Νη πσιεηέο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο 
δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή  δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
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24)Νη πσιεηέο θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ζηε ιατθή αγνξά ζα πξέπεη 
λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο  ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία 
Άξζξν 11ν 

Θαηαβαιιφκελα ηέιε 
Νη πξνζεξρφκελνη ζηε ιατθή αγνξά ηεο Πθάιαο, θάηνρνη 

παξαγσγηθψλ  θαη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάινπλ εκεξήζην ηέινο ζέζεο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηέο 
θαη ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ηεο.  

Ρν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε θαη ν ηξφπνο 
είζπξαμεο ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. Νη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ 

ηέινπο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ απαιιάζζνληαη 
απφ ην ηέινο ππέξ δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 

171) γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ 
ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη απφ ην ηέινο 
γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 ή φπνηα άιιε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γηα παξερφκελεο απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο 

ππεξεζίεο, ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  
Ζ θαηνρή ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο αλ δελ 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ άδεηά ηνπ, 
ην πξνβιεπφκελν ηέινο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) 
ζπλερφκελσλ κελψλ. Ζ αξκφδηα αξρή εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε  θαη 

αλαξηά απηήλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζην Ν.Ξ.Π.Α.Α. 
Ζ αλαζηνιή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ αίξεηαη, εθφζνλ ν 

ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο πξνβεί ζηελ 
εμφθιεζή ηνπ εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ, ή πέληε (5) 
κελψλ αλ ε αμία ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

πεληαθφζηα (500) επξψ, απφ ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηεο ζέζεο. Αλ ε 
πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ παξέιζεη άπξαθηε, επέξρεηαη νξηζηηθή 

απψιεηα ηεο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο. 
 Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηηο απνιεζζείζεο 

ζέζεηο, γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο. 

Ν θάηνρνο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
Δηδηθά ν παξαγσγφο πσιεηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ιφγσ θπζηθήο ή άιιεο 

θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο ηνπ, θαζψο θαη ιφγσ εμάληιεζεο ησλ 
απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ πψιεζε απηψλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηνλ 
θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ιατθήο αγνξάο θαη δελ έρεη ζέζε 
δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηα πξντφληα απηά 

Άξζξν 12ν 
Γηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο   

Ν Γήκνο Δπξψηα, κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Ιατθήο 
Αγνξάο ηεο Πθάιαο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα : 

α) ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ 

πσιεηψλ θαη θαηαλαισηψλ,  
β) ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 
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θαλφλσλ πγηεηλήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο 
ππφ ζηνηρεία1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

γείαο (Β' 2161), 
γ) ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πσιεηψλ ζηε 

ιατθή αγνξά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 
δ) ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο ηεο  ιατθήο αγνξάο, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο 

θαη αλαγξάθνληαη νη πσιεηέο πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ, θαζψο επίζεο 
θαη νη θελέο ζέζεηο. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη πεξίπηεξν (θηφζθη) ζην νπνίν αλαξηάηαη ην 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ζην νπνίν θαίλνληαη 
επθξηλψο νη ηνκείο θαη' είδνο πξντφλησλ. Ρνπνζεηνχληαη, επίζεο, δειηία 

παξαπφλσλ θαη θπηίν ζπιινγήο ηνπο. 
Ζ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο 

ιατθήο αγνξάο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Γήκν Δπξψηα, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 30 §3 ηνπ λ. 4849/2021 

Κε απφθαζε Γεκάξρνπ νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, σο 

επφπηεο ηεο  Ιατθήο Αγνξάο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο . 
Δηδηθφηεξα ηα  θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, είλαη ηα θαησηέξσ:  
α) Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

αδεηψλ ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηζρχνο ηνπο θαζψο θαη ε 
απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη δξαζηεξηνπνίεζεο πσιεηψλ πνπ ζηεξνχληαη 
ζέζεο θαη άδεηαο ζε ηζρχ.  

β) Ζ θαηαγξαθή ησλ πσιεηψλ πνπ απνπζηάδνπλ. 
γ) Ζ επίδνζε εγγξάθσλ ζηνπο πσιεηέο. 

δ) Ν έιεγρνο ηεο νξζήο ρσξνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 
πάγθσλ ησλ πσιεηψλ αλά ζέζε θαη ησλ απαξαίηεησλ αλαγξαθφκελσλ 
ζηνηρείσλ ζε απηνχο αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνπνίεζεο θαηά ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
ε) Ζ θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηα θελά.  
ζη) Ν έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο Αγνξάο. 

δ) Ζ αλαθνξά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηπρφλ 
πξνθππηφλησλ δεηεκάησλ ρσξνηαμίαο, δηαθίλεζεο θνηλνχ, νρεκάησλ ή 

πξντφλησλ, παξαπφλσλ θαη ηερληθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαη 
παξαβάζεσλ. 

ε) Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ησλ πσιεηψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 
4849/2021. 

Άξζξν 13ν 
πεξεζίεο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν 
Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Λ. 4849/2021 
θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ  είλαη απηέο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 58  ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη. 
Άξζξν 14ν 
Ξαξαβάζεηο – Θπξψζεηο 

Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ 
ιεηηνπξγίαο επηβάιινληαη θπξψζεηο κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη:  
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α) ε απιή ζχζηαζε ζε ζπκκφξθσζε,  
β) ε επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο θαη 1.000 επξψ θαη  

γ) ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κέρξη έλα (1) κήλα  
Νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ. 4849/2021 δελ 

είλαη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 
Άξζξν 15ν 
Ινηπνί Όξνη 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο ηεο 
Πθάιαο, δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε λέεο  απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. 
 Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζα ηζρχεη ε 

εθάζηνηε ζρεηηθή 

Λνκνζεζία. 
Άξζξν 16ν 

Ηζρχο 
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή 

ηνπ 
Ζ παξνχζα απφθαζε θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε αλάινγε 

απφθαζε. 

Ρν απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθφ  απνηειεί  αλαπφζπαζην  κέξνο 

ηεο παξνχζαο  απφθαζεο. 
Κεηά  ηελ  εμάληιεζε  ησλ  ζεκάησλ  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο 

έιεμε ε  ζπλεδξίαζε.  
Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη  αλαγλψζζεθε  ην  πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη  

σο  θαησηέξσ: 

 

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

ν  πξφεδξνο 

 

                                  
                                 ΞΝΙΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 

Ο πρόεδρος 

 

 

Σα  μέλη 

κάλα 7/2/2023 

Πολολός Παναγιώηης   

1.Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο  

2.Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο  

3.Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ 

Αξγπξψ  

4.Γεληάθνπ Διέλε 

5.Γξνχζηαο Ξαλαγηψηεο 

6.Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 

7.Θπξηαθάθνο Ξαλαγηψηεο  

8.Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο 

9.Καιιηνπ – Μεξαθηά 

Βαζηιηθή 

10.Καξνπδάο Γεψξγηνο  

11.Κπαηζάθεο Γξεγφξηνο 

12.Κπφιιαο Βαζίιεηνο 

13.Κπνχηζαιεο Εαραξίαο  

14.Ληθνινπνχινπ 

Γαξπθαιηά  

15.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο 

16. Ξαπαγηαλνπνχινπ 

Ξαλαγηψηα 

17.Πάθθαξε Ησάλλα  

18.Φηθιήο Γεκήηξηνο 

19.Σαζάπνγινπ Ληθφιανο 
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